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ค าน า 
 

ตามท่ี ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจ าปี พ.ศ.2560 
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 
และเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จึงจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 
–2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตอย่างแท้จริง นั้น 

เมื่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ในฐานะหน่วยงานผู้รับการประเมิน 
จึงควรน าผลการประเมินดังกล่าวมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง และสอดรับกับแนวทางการประเมิน
เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 เป็นไปในแนวทางท่ีดีขึ้นต่อไป  
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  

 
ความเป็นมาของการประเมิน 
  กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการ
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐและดัชนีวัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันเพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิง
ภาพลักษณ์ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Base) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิด
การบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต อันจะ
น าไปสู่การสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ และส่งผลดีต่อการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสน ามาซึ่งประโยชน์สุขต่ อ
ประชาชนและประเทศชาติต่อไป 
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม : 84.09 คะแนน 
ระดับผลการประเมิน : ระดับ B 

 

  การปฏิบัติหน้าท่ี   97.56  คะแนน 
  การใช้งบประมาณ   97.16 คะแนน 
   การใช้อ านาจ    96.21  คะแนน 
  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  95.64  คะแนน 
  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  94.58  คะแนน 
  คุณภาพการด าเนินงาน   94.18  คะแนน 
  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  94.14  คะแนน 
  การปรับปรุงการท างาน  90.94  คะแนน 
  การเปิดเผยข้อมูล     68.75  คะแนน 
  การป้องกันการทุจริต  67.12  คะแนน 
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"ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส (ITA)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม      
มีคะแนนรวม 82.83 อยู่ในระดับ B มีรายละเอียดดังนี้  

1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 
94.14 ผ่านเกณฑ์การประเมิน คะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย ทั้งนี้ หน่วยงานต้องจัดท านโยบายหรือประกาศให้
บุคลากรทราบถึงนโยบายการแก้ไขปัญหาการทุจริต มีการจัดท ารายงานผลในการการแก้ไขปัญหาการทุจริต         
ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 
 2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร  มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 
90.94 ผ่านเกณฑ์การประเมิน คะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย ทั้งนี้ หน่วยงานควรจัดท าช่องทางรับฟังค าติชม 
ความคิดเห็นเกี่ยวกันการด าเนินงาน/การให้บริการ และช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต 

 3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การเปิดเผยข้อมูล มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 67.12  
ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ทั้งนี้หน่วยงานได้วิเคราะห์ตัวชี้วัดย่อยในข้อที่ได้คะแนน 0 คะแนน ดังนี้ 
  ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร หน่วยงานขาดช่องทางการติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหาร ควรเพ่ิม 
ช่องทางการติดต่อผู้บริหารแต่ละคน เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ข้อ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์หน่วยงานขาดกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ควรเพิ่ม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น กฎหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  กฎหมายการเงิน การคลัง บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ข้อ O9 Social Network เว็บไซต์หน่วยงานขาดการเชื่อมต่อไปยังเฟชบุ๊กของหน่วยงาน  
ควรแสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์หน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟชบุ๊ก อาจจะเป็นในรูปแบบ
ของแบนเนอร์ให้เห็นชัดเจนในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ข้อ O11 รายงานการติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน ไม่มีข้อมูลแสดง 
เนื่องจากหน่วยงานด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานปีละ 1 ครั้ง หน่วยงานควรมีการจัดประชุมภายในเพ่ือปรับ
แผนการรายงานการด าเนินงานภายใน อาจจะมีการสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี ในรอบ 6 เดือน เสนอให้
ผู้บริหารทราบ 
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ข้อ O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบควร 
เป็นคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 

ข้อ O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ URL ที่น าเสนอให้คณะกรรมการ  
ตรวจสอบไม่ใช่ URL ของหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน หน่วยงานควรตรวจสอบความถูกต้องของ URL 
   ข้อ O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ควรเก็บข้อมูลทุกภารกิจแล้วท าเป็นรายเดือน
เพ่ือให้ดูเข้าใจง่ายและเห็นภาพรวมของหน่วยงาน 
   ข้อ O17  E-Service ควรเป็นช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ          
กับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ เช่น ระบบการเสียภาษีออนไลน์ 
   ข้อ O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนควรครอบคลุมระยะเวลาบังคับใช้
ในปี พ.ศ.2563 
   ข้อ O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  “กรณีที่หน่วยงานตอบ
ค าถามโดยใช้ URL ที่เปิดมาแล้วเป็นไฟล์แนบเอกสาร (เช่น ไฟล์ PDF ไฟล์รูปภาพ)” หน่วยงานต้องตอบด้วย URL 
ของหน้าเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลนั้นด้วยเพ่ือพิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้นประชาชนสามารถ
เชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานจริง 

 ข้อ O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ไม่มีแนวทางการจัดการ
เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ข้อ O30 ช่องทางร้องเรียนการทุจริต ช่องทางที่ให้ประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนเป็น 
ช่องทางการแจ้งเรื่องอ่ืนๆ ไม่ใช่ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรง   

 ข้อ O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุดควรเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือแสดงให้ 
เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างชัดเจน          
เช่น การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในที่ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง 

ข้อ O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี หน่วยงานระบุไม่มีข้อมูลการ 
จัดท าความเสี่ยง 
   ข้อ O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากไม่มีการประเมิน
ความเสี่ยงในข้อ O36 จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการด าเนินการที่น าเสนอสอดคล้องกันหรือไม่ 
   ข้อ O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 
หน่วยงานไม่มีข้อมูลการรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 
   ข้อ O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี หน่วยงานไม่มีข้อมูล
การรายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก
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การน าผลการประเมินไปด าเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 94.14 ผ่านเกณฑ์การประเมิน คะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย      
ทั้งนี้ หน่วยงานต้องรักษามาตรฐาน และจัดท านโยบายหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการแก้ไขปัญหาการทุจริต มีการจัดท ารายงานผลในการการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

 

ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

1.จัดนโยบายหรือ
ประกาศให้บุคลากร
ทราบถึงนโยบายการ
แก้ปัญหาการทุจริต 
 

1. จัดท าคู่มือการแก้ปัญหาการทุจริต 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในรับทราบ 
3. ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน 
4. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าส านักงาน 

1.มาตรการป้องกันและ
แก้ปัญหาการทุจริต 
 

1.ส านักปลัด 
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ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน ประสิทธิภาพการสื่อสาร  มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 86.31 ซึ่งหน่วยงานต้องจัดท าการเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง 
เช่น Website ,Instagram , Facebook  ฯลฯ ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  

 
ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้า

และสรุปผล 
 ณ สิ้นปีงบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ยังไม่
ด าเนินก

าร 
1. หน่วยงานต้อง
จัดท าการเผยแพร่
ข้อมูลในหลากหลาย
ช่องทาง เช่น เว็บไซต์, 
เฟชบุ๊ก ฯลฯ 
2. ควรมีช่องทางใน
การแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต เช่น สายด่วน 
หรือช่องทางอ่ืน ๆ 
ตามความเหมาะสม 

         ในความเป็นจริง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม มี เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก 
เพ่ือเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลมานานแล้ว แต่ประชาชนอาจเข้าไม่ถึง และไม่
ทราบชื่อ เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
         ทั้งนี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม    
จะด าเนินการ ปรับปรุงให้ประชาชนเข้าถึงเว็บไซต์หน่วยงานได้ง่ายมากข้ึน          
และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ โดย  
        1. ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน 
       2. ปรับปรุงการเชื่อมโยงระหว่างเว็บไซต์หลัก และ เฟชบุ๊ก ของหน่วยงาน  
        3. จะน าข้อมูลด้านต่าง ๆ เผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก ให้ครอบคลุมใน
ทุก ๆ ข้อมูลข่าวสาร ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป 

1.มาตรการใน
การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริต 
2.มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

1.ส านักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษาฯ 
5.กองกิจการสภาฯ 
6.กองแผนฯ 
7.กองพัสดุฯ 
8.หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อปรับปรงุและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การเปิดเผยข้อมูล  มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 67.12  ซึ่งในด้านการเปิดเผยข้อมูล มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 67.12 
หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลที่ขาดไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ เว็บไซต์ของหน่วยงานขาดช่องทางการติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการร่วม
กิจกรรมส่งเสริมงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เว็บไซต์ไม่มีการเชื่อมต่อไปยัง Facebook  เว็บไซต์หน่วยงานควรเพิ่มช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ ร้องเรียนการ
ทุจริตผ่านระบบออนไลน์  เพ่ิมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้  จัดท าการรายงานการติดตามการด าเนินงานประจ าปีและรอบ 6 เดือน จัดท ารายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปีและรอบ 6 เดือน  จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ทั้งนี้ ประชาชนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน             
 

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

1. ข้อมูลผู้บริหาร 
 
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
3. Social Network 
 
 
 
4. รายงานการติดตาม
การด าเนินงานประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 
 
 

1. ควรเพ่ิมช่องทางการติดต่อผู้บริหารแต่ละคน  
เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
2. ควรเพิ่มกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 
หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น กฎหมาย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎหมายการเงิน  
การคลัง บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
3. ควรแสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์หน่วยงานที่สามารถ
เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook 
อาจจะเป็นในรูปแบบของแบนเนอร์ให้เห็นชัดเจนใน
หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
4. หน่วยงานควรมีการจัดประชุมภายในเพื่อปรับ
แผนการรายงานการด าเนินงานภายใน อาจจะมี
การสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี ในรอบ 6 
เดือน สรุปเป็นรายงานและเสนอให้ผู้บริหารทราบ 
 

1.มาตรการในการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
2.มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 
3.มาตรการการจัดซื้อจัด
จ้าง 
4.มาตรการแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

1.ส านักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษาฯ 
5.กองกิจการสภาฯ 
6.กองแผนฯ 
7.กองพัสดุฯ 
8.หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

  



5. คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 
 
 
6. คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ 
 
 
7. ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 
8. E-Service 
 
 
 
9. แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
10. แผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุ  
 
 
 
 
 
 
11. แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต   

5. คู่มือที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบควร 
เป็นคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจที่
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
เดียวกัน 
6. หน่วยงานมีคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการแต่
URL ที่น าเสนอให้คณะกรรมการไม่ใช่ URL ของ
หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน หน่วยงานควร
ตรวจสอบความถูกต้องของ URL 
7. เก็บข้อมูลทุกภารกิจแล้วท าเป็นรายเดือนเพ่ือให้
ดูเข้าใจง่ายและเห็นภาพรวมของหน่วยงาน 
8. จัดท าช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับ
บริการ กับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือช่วย
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ เช่น ระบบ
การเสียภาษีออนไลน์ 
9. จัดท าแผนที่ครอบคลุมระยะเวลาบังคับใช้ในปี    
พ.ศ.2563 
10. หน่วยงานมีแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุอยู่แล้ว แต่เกิดข้อผิดพลาดในการตอบ
ค าถาม “กรณีท่ีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช้ URL 
ที่เปิดมาแล้วเป็นไฟล์แนบเอกสาร (เช่น ไฟล์ PDF 
ไฟล์รูปภาพ)” หน่วยงานต้องตอบด้วย URL ของ
หน้าเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลนั้น
ด้วยเพ่ือพิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้นประชาชน
สามารถเชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานจริง 
11. ควรเพิ่มช่องทางร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ 
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12. ช่องทางร้องเรียน
การทุจริต 
 
 
13. การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 
 
 
14. การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
15. การด าเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 
 
 
 
16. รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 
17. รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 

12. ช่องทางที่ให้ประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนเป็น 
ช่องทางการแจ้งเรื่องอ่ืนๆ ไม่ใช่ช่องทางร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรง หน่วยงาน 
ต้องเพ่ิมช่องทางการร้องเรียนการทุจริตโดยตรง   
13. จัดกิจกรรม เพ่ือแสดง ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใน 
การปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมหน่วยงานด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใสอย่างชัดเจน พร้อมทั้งให้ 
ผู้บริหารเข้ามามีบทบาทในกิจกรรม  
14. จัดท ารายงานการประเมินความเสี่ยงการ 
ทุจริตประจ าปี 
15. จัดท ารายงานการประเมินความเสี่ยงการ 
ทุจริตประจ าปี เนื่องจากไม่มีการประเมินความ 
เสี่ยงในข้อ 14 จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการ 
ด าเนินการที่น าเสนอสอดคล้องกันหรือไม่ ดังนั้น 
หน่วยงานต้องจัดท า รายงานการประเมินความ 
เสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
16. จัดท ารายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 
 
 
17. จัดท ารายงานผลการด าเนินการป้องกันการ 
ทุจริตประจ าปี 
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